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تْشاى - -9هبُ  -----
ثبثه ؿؼجبًی: اسائِ دٌّذُ



سرفصل ها                   

همذهِ ای ثش حشفِ ای گشی-

داًؾ حشفِ ای-

هْبست حشفِ ای-

اػتمالل حشفِ ای-

تؼْذ حشفِ ای-

اخالق حشفِ ای-

جوغ ثٌذی-



مقدمه                   

لجبع هحیط وبس ّؼتٌذچشا حشفِ ای گشی دس هحیط وبس؟  

چِ اًتظبسی داسین؟

چشا ویفیت صًذگی وبس ٍ اجتوبػی ًوی تَاًؼت ثْتش ثبؿِ؟

-جبهؼِ ؿٌبػی خَدهبًی-چشا هلتْب ؿىؼت هی خَسًذ؟ -هب چگًَِ هب ؿذین: وتبثْب
ثشسػی ػلت ّبی ػمت هبًذگی-جبهؼِ ؿٌبػی ًخجِ وـی

حبكل ایي ؿذُ -----هؼوَال چٌیي پذیذُ ّبی چٌذ ٍجْی ، یه سیـِ ًذاسد

ٍضؼیت جبهؼِ-خبٍس هیبًِ-فشٌّگ هبػت:     صیبدًذجَاثْبی ولی 

powerfullثمَل ّبفؼت  others ًویـِ اًىبس ....)دیگشاًی لذستوٌذ وِ ًگزاؿتٌذ
(وشد



مقدمه                   

: ّذف

دس هجبحث فَق ثذًجبل آى لؼوتی ّؼتین وِ ػْن خَدهبى اػت

پشٍسؽ یه هذل رٌّی وِ هلذاق ّبی حشفِ ای گشی سا دس وبس ایجبد وٌین

ؿغل هْن ًیؼت، دس ّش وبسی آًشا ثِ ثْتشیي ًحَ اًجبم دّین

هي چگًَِ حشفِ ای ػول ػول وٌن-

تؼشیف ؿذُ ثب هلذاق ّبی  ... حشفِ ای گشی ثشای اػبتیذ ٍ وبسهٌذاى ٍ ٍسصؿىبسا ٍ 
هتفبٍت

هلذاق ّب هتفبٍت/ اكَل یىؼبى  :  ّوِ تؼبسیف هتفبٍتٌذ اهب یه لجبع ٍاحذ داسًذ

.تضویٌی ًذاسین حشفِ ای ّب اؿتجبُ ًىٌٌذ اهب ػْل اًگبسی ًوی وٌٌذ



فصل دوم دانش حرفه ای                    

داًؾ حشفِ ای دس توبم تؼبسیف حشفِ ای گشی هـتشن اػت

تـخیق وبسوشدّب ٍ ساُ حل ّبی آى: چبلؾ یبدگیشی داًؾ حشفِ ای

هثبل هؼلن ٍ لتل  

فؼبلیت حشفِ ای ٍ تحلیالت داًـگبّی

هؼئَل دفتش–فَق لیؼبًغ صثبى ؿٌبػی 

:دام تجشثِ

ثب افضایؾ تجشثِ ًؼجت ثِ وؼت داًؾ همبٍم هی ؿَین

:هلذاق ّب ٍ ًوًَِ ّبی افضایؾ داًؾ حشفِ ای

Tهذل 



فصل دوم دانش حرفه ای                     

Tهثبل وبسوٌبى ؿشوت ثشای الگَی 

سٍال اداسی-پیگیشی-ػشػت چىـی-هؼئَلیت پزیشی-دلت -ػشػت-دیٌبهیه ثَدى

فضبی حشفِ ای خَد ساثـٌبػین

...وٌفشاًغ ٍ –اًجوي  5–ؿشوت  5ًبم  -وتبة 5ًبم  -هذیش 5ًبم -ػشچ دس گَگل

داًؾ خَة گَؽ دادى اص ّوىبساى ٍ صیشدػتبى

داًؾ آلتشًبتیَ ّب

(جلیمِ ًجبت)دیگشاى چِ وبس هی وٌٌذ دس ػبصهبًْبی سلیت

ّفتِ ای یىجبس یه كفحِ دس خلَف وٌىبؽ ّبی رٌّوبى ثپشػین

چطور متر و معیار بقیه باشیم: هدف از دانش حرفه ای 



مهارت حرفه ای:فصل سوم                   
تالؽ ثشای ثْجَد هْبست حشفِ ای دس ػبصهبًْبی پَیب - 

ثشای خشٍجی گشفتي اص داًؾ حشفِ ای-

تبفتِ ّبی جذاثبفتِ :  out lawyersوتبة  2008ػبل   "هشوي گلت ٍل"آلبی -

...خلك ٍ خَ ٍ -وبس-ثشسػی فلل هـتشن اًؼبًْبی ثشتش دس اخالق

(سایج)ػبػت  1000ّشػبل  -ػبػت 10000لبًَى 

  1993كفحِ ای دس ػبل  40اًتـبس تحمیك : اًذسص اسیىؼَى سٍاًـٌبع ػَئذی  

چطَس ثِ یه فشد خجشُ دس وبسهبى تجذیل ؿَین: ػٌَاى

تالؽ صیبد ثشای آگبّی اص پذیذُ ّبی اطشاف ؿغلی-

آٍسدى همبلِ لجلی ثِ فضبی ػول ٍ وبسثشدی   Peak: وتبة ثؼذی اسیىؼَى



مهارت حرفه ای:فصل سوم                   

.توشیي ثشای یبدگیشی ٍ هَاجِ ؿذى دس چبلؾ ّبی وبسی لشاسًیؼت لزت ثخؾ ثبؿذ- 

:تؼییي هؼیبسّبی یبدگیشی هْبست

(پختگی)ٍاوٌؾ ًـبى دادى ثِ ّش والم یب ثشخَسدی  -

ثشخَسد ثب ادم ػلجبًی-

صثبى ٍ حشوبت حشفِ ای ثذى اص دیذ ًبظش خبسجی-

اػت ثشای اًتمبد ؿذى تَػط دیگشاىتالؽ سٍی هشص حشفِ ای ؿذى 

هثبل یه آٌّگ دس هیْوبًی



استقالل حرفه ای: فصل چهارم                                 

:تجشثِ هیلگشام دس اٍایل دِّ ؿلت هیالدی- 

...هیلگشام دوتشای ػلَم ػیبػی اهب دس دوتشا تغییش ػاللِ داد ٍ

...هشجغ هزاوشُ جوؼی ٍ —سٍاًـٌبع دس حَصُ سفتبسی 

(صًذگی ًبهِ هیلگشام)هشدی وِ جْبى سا ؿَوِ وشد : وتبة

سػبیت اص چبست ػبصهبًی: آصهبیؾ تجؼیت اص هبفَق

.آدم ّب ٍلتی دس یه چبسچَة لشاس هی گیشًذ چِ ػىغ الؼولی داسًذ

(هتغیش)اًؼبًْبی ػبدی دس ؿشایط غیشػبدی وبسّبی غیش هؼوَل اًجبم هی دٌّذ

:ًظش هیلگشام

REORIENTEDآدهْب اخاللـبى تغییش جْت هی دّذ  



استقالل حرفه ای: فصل چهارم                                 

ثِ هي گفتٌذ ایي وبس سٍ ایٌطَس اًجبم ثذم، هي ًوی دًٍن- 

غیش اص داًؾ حشفِ ای ًیبصهٌذ اػتمالل حشفِ ای ّن ّؼتین

هؼئَلیت تلوین ّبی خَدم سا خَدم ثشػْذُ هی گیشم

لبًَى ٍ لَاًیي، هشص اػت: آدم حشفِ ای چـوؾ ثِ لبًَى ًیؼت

فشاتش اص لبًَى ػول هی وٌذ

چشا اص فضبی حشفِ ای ٍاسد فضبی خبوؼتشی هی ؿَین

...هي ػْوی دس ػبصهبى ًذاسم پغ خَدم سا لبًغ هی وٌن:ًوًَِ



استقالل حرفه ای: فصل چهارم                                 

:جوالتی وِ  هلذاق اػتمالل حشفِ ای ًیؼتٌذ
ایي وبس هي ثِ وؼی لطوِ ًوی صًِ

تخلق هي ایي ًیؼت-
..هي ًویذًٍن-
...ایي ػشف اػت وِ -
هي اًجبم ًذم یىی دیگِ اًجبم هیذُ-
...چشا هي-

كشفب ٍ ثطَس هلٌَػی ٍجذاى سا ساحت هی وٌذ  



تعهد حرفه ای: فصل پنجم                   

ٍاطُ تؼْذ 

...ثبٍس-ػبصهبى–فشد -ثِ چی                                                    الگَ

...خط هـی-ػبطفی-دس چِ صهیٌِ ای                                     هبلی



تعهد حرفه ای: فصل پنجم                   

وتبة حشفِ ای گشی ٍالؼی: هبیؼتش - 
(هَلفِ ّبی تؼْذ)گبًِ ثشای هتؼْذ ثَدى 7هذل 

(ثشای ػضت ًفغ صًذگی هی وٌین)هتؼْذ ثَدى ثِ خَدم دس هَسد ؿبى خَدم-1

هتؼْذ ثَدى ثِ تیوی وِ ثبّبؽ وبس هی وٌن-2

ٌَّص دًجبل سٍحیِ تیوی هی گشدًذ ػبصهبًْب( سٍح تیوی ًِ سٍحیِ تیوی)

حفط سٍح تین ّذف هبػت---سٍح تیوی یب حفط اًؼجبم ػبصهبًی

(خَؽ گَیی دس هَسد ػبصهبى)هتؼْذ ثَدى ثِ ػبصهبًی وِ دس آى وبس هی وٌین -3

هتؼْذ ثَدى هذیشاى ثبالدػت ثِ هٌبثغ اًؼبًی-4

تؼْذ ثِ هـتشی دس هَسد اسایِ خذهبت ثِ هـتشی-5

هتؼْذ ثَدى ثِ اػتشاتظی دس صهیٌِ سػیذى ثِ چـن اًذاص اػتشاتظیه هجوَػِ-6

هتؼْذ ثَدى ثِ حشفِ ام دس صهیٌِ غشٍس حشفِ ای-7



تعهد حرفه ای: فصل پنجم                   

اًٍیىِ وبسؽ سٍ ثب غشٍس حشفِ ای اًجبم هی دُ هَفك تشُ  - 

ّشجب هیشی ثب توبم ٍجَدت ثشٍ

ػٌگیي-هتیي–آسام 

ّوِ ّویـِ چٌذ ػطح اص جبیی وِ ّؼتي پبییي تشًذ دس :پبی كحجت دٍػت 
جبهؼِ



اخالق و چارچوب حرفه ای: فصل ششم                                

:تفبٍت اخالق ٍ چبسچَة- 

تلوین گیشی والىاػت اهب چبسچَة  ولیاخالق ٍاطُ ای  

هٌبفغ ػبصهبًی همذم ثش هٌبفغ ؿخلی-كجح8ؿشٍع وبس ػبػت 

.ّذف چبسچَة ٍ سفتبس حشفِ ای ّوبى اًؼطبف پزیشی ثٌفغ حشفِ ام اػت

هثبل اػتبد حشفِ ای ٍ اػتبد ًشهبل



اخالق و چارچوب حرفه ای: فصل ششم                                

ّؼتٌذ "خط وؾ/هؼیبس/هتش"آدم ّبی حشفِ ای  

ثِ ادػبی آدم ّب دلت وٌیذ -  

ٍلتی ٍاسد ؿشوت هی ؿَم ثب سصٍهِ ؿغلی ٍ وبسی ٍاسد هی ؿَم ًِ ًظش ؿخلی-

ّش فشد ثىَؿذ اػتبًذاسد ّبی وبسی اؽ اص هتَػط اػتبًذاسد ّبی ؿشوت ّبی سلیت ثبالتش ثبؿذ

حشفِ ای ّب ػذد ًوی گَیٌذ-

.حشفِ ای ّب ثؼذ اص فْویذى خطب، ػشیغ ػبصهبى سا هطلغ هی وٌٌذ-

:خیلی اص اًتخبثْب دیگش ؿخلی ًیؼتٌذ: ٍلتی ٍاسد ػبصهبى هی ؿَم-

...تلفي ٍ ساُ سفتي ٍ / ًحَُ پبػخگَیی ثِ دٍػت/ خلك ٍ خَ -



اخالق و چارچوب حرفه ای: فصل ششم                                

....ٍفبداسی ثِ ؿشوت ٍ ػبصهبى حذالل تبصهبًیىِ دس آى ّؼتین ٍ 

.هی وٌذ پَنػذم سػبیت اخالق حشفِ ای ، ػبصهبى سا اص دسٍى 

تىیِ سٍی اخالق حشفِ ای داسد: كفحِ ای في ثیبى600اػتبًذاسد ّبی 



جمع بندی: فصل هفتم                   

هلذاق ّب ٍ هؼیبسّبی حشفِ ای ّب

.ثبؿین "ثشًذ ؿخلی"ّشوذام ثِ اًذاصُ خَدهبى -

ثحث ّب دس هحیط وبس ، ًشػیذى ثِ حشفِ ای گشی/ ًبساحتی ّب/سیـِ خیلی اص دلخَسی ّب

ؿَى هی گشدًذ ًِ سصٍهِ "آدم ػبصهبى"دس لشى حبضش ّوِ دًجبل  

آدم حشفِ ای ، حشفِ ای ثَدى دس جبًؾ ًفَروشدُ

.وؼی وِ هذل رٌّی ، تفىش ػیؼتوی داؿتِ ثبؿِ هی تَاًذ حشفِ ای ثبؿذ



جمع بندی: فصل هفتم                   

:دیَیذ هبیؼتش: ًبگفتِ

اػتتفَیض پزیشی حشفِ ای گشی ثِ هؼٌبی 

هذیشاًی ًیؼتٌذ وِ ًخَاٌّذ تفَیض اختیبس وٌٌذ

خال ایي دٍ                              آدم حشفِ ای                                                                       

.هذیشاًی ّن ًیؼتٌذ وِ تفَیض اختیبس وٌٌذ 

؟...........دس وبس خَد چمذس حشفِ ای ّؼتین : هؼیبس



مرور مطالب
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همذهِ ای ثش حشفِ ای گشی
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